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 مقدمة:

 الضمانات اليتحظي باهتمام كبري من طرف املشرع اجلزائري وذلك من خالل حقوق املتهم محاية موضوع  ان

تعترب من اليت  الدستور وقانون اإلجراءات اجلزائية و قانون احملاماة ما جاء يف ذلك من ، و محاية هلذه احلقوقأقرها 

زنة بني مصلحة اجملتمع يف ، و ذلك راجع ملعيار أساسي هو املوا وثيقة حبماية حقوق املتهمالصلة الالتشريعات ذات 

الذي  هو قرينة الرباءةمصلحة األفراد يف أن تضمن هلم حقوقهم و حرياهتم و ذلك طبقا ملبدأ قانوين هام و و   العقاب

ف أن يعامل األفراد يعين أن املتهم يعترب بريئا اىل أن تثبت جهة قضائية ادانته ، و جيب يف كل االحوال و حتت أي ظر 

 على هذا األساس القانوين اهلام . 

، تكفل هلم ارات و الدول تكون يف قمة عظمتها، عندما حتقق لألفراد ضماناتأن احلض علىالتاريخ  يشهدو 

، و حلماية الفرد من تعسف السلطة و جعله يتمكن بذلك مبنأى عن الظلم و االستبدادحقوقهم و حرياهتم ، و تكون 

 مقتضى هذه الفكرة هو وضع أنظمة  تع بكرامته و حرياته ، توصل الفكر االنساين اىل سيادة القانون ، ومن التم

 وقوع التجاوزات من طرف السلطة.اجراءات قانونية حتول دون تعسف و و 

 ق فال تكون هذه احلقو  ابا بالنظام السياسي يف الدولة،و تتأثر حقوق املتهم و منها أصل الرباءة سلبا و اجي

، و يشري األصل يف ا السلطة للقانون كخضوع الفرد لهحيث ختضع فيه يف ظل دولة القانون إالاحلريات حقيقة واقعة و 

 مير هبا املتهم قبل أن تتأكد براءته او قبل أن يتم التحقق من ادانته .  حالةاملتهم الرباءة اىل

زائية املاسة باحلرية الشخصية ، فضال على ان و تربز امهية اصل الرباءة بشكل خاص عند اختاذ االجراءات اجل

هذا املبدأ أساسي يف النظام الدميقراطي و مفرتضا من مفرتضات احملاكمة العادلة ، فهو خيط ذهيب يف نسيج ثوب 

القانون اجلنائي ، و هو مبدأ موجه اىل سلطات الدولة الثالث ، و اىل وسائل اإلعالم بوصفها السلطة الرابعة ، فال 

 .       مؤقتة السلطات املساس به أو خمالفته ، فصفة االهتام ليست لصيقة باملتهم بل هي ز ألي من هذهجيو 
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أحد  باعتبارهذلك أن املتهم  ،باإلضافة اىل أن ثبوت صفة املتهم يف شخص أو فرد معني يرتتب عليه حقوق

بارتكاب جرمية ، و ال مراء يف أن املتهم هو  أمام القضاء على اساس اهتامه لدعوى اجلزائية الذي يتم تقدميها أطراف

االحق باحلماية اجلزائية ، و رعاية حقوقه االنسانية ، و ال شك ان كفالة و تعزيز حقوق املتهم ليست جمرد أمر جيب 

 ق احلماية للمتهم و حقوقه و امنا جيب ان تتضافر اجلهود لتحقياىل حتقيقه أن تسعى املنظمات و الدول بعينها 

و بقوة على مجيع االصعدة الدولية و الوطنية حيث يستقر الرأي اىل القول  وع حقوق املتهم كانسان يطرح نفسهفموض

ل اية و هي الغاية ملشعبان املتهم يف أمس احلاجة اىل احلماية القانونية ، فالعدالة هي الوسيلة االمسى لتحقيق هذه احلم

 التحضر البشري و الرقي اإلنساين بالغ اذ قلنا أن العدالة تعترب مرآة ال نو  و احلقوق و صون كرامة املتهم ، احلريات

 . لحتقيق العدالة هو نتيجة منطقية لوجود قضاء نزيه و مستقو 

فاملشرع اجلزائري قد  ،املتهمتعرف على الضمانات القانونية اليت يتمتع هبا لا يتم من خاللهفالقضاء هو الذي 

فعند التحقيق معه عن جرمية اهتم  تباعها خالل مراحل املتابعة اجلزائية،خص الشخص املتهم بإجراءات وجب ا

و من املعلوم ان هذا االجراء خطري و لعل أخطر ما فيه أنه قد تعرتيه بعض العيوب و االحنرافات ، و أخطر ، بارتكاهبا 

 تلك العيوب هو االحنراف عن مساره العادل و لو عن غري قصد . 

اب اليت دفعت اىل االحنراف ، فالنتيجة واحدة و هي ان يلحق الظلم بالربيء ، و يربئ و أيا كانت تلك االسب

 يضمن املوازنة بني مصلحة الفرد  الظامل اجملرم ، لذا جيب أن حتاط احلقوق االساسية للمتهم بسياج من الضمانات

طرفني ، اذ تؤمن اميانا راسخا مصلحة الكيان االجتماعي لذلك سنستبعد النظرة القاصرة يف تغليب مصلحة احد الو 

بأن سعادة اجملتمع متر حتما على تامني حرمة افراده و صيانة حقوقهم و هذا ما يقره املنطق الذي يقضي بان العدالة 

اذا ما كانت تقتضي معاقبة مرتكب اجلرمية ، فإهنا تقضي كذلك احلفاظ على حريات األفراد و حقوقهم و متكني املتهم 

 فسه و براءته .من الدفاع عن ن
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املبادئ االساسية ألحكام قانون  احملاكمة و ما بعدها اجملسدة يف كما جيب تكريس حقوق املتهم اثناء

االجراءات اجلزائية و املعضدة بالقواعد و املبادئ الدستورية املستقاة يف االساس من شريعتنا االسالمية و مبادئ 

 ه الطويل يف اعالن حقوق االنسان اليها الفكر االنساين عرب مراحل نضال عاهدات الدولية اليت اهتدىاالتفاقيات و امل

اءة وصوال اىل حق الطعن انتصارا للعدالة ، فيجب أن يتمتع املتهم يف هذه املرحلة احلامسة جبميع حقوقه من مبدأ الرب و 

 الضمانات اجلزائية جبملة من هبذا يستفيد املتهم يف كل مرحلة من مراحل الدعوى  التعويض يف حالة احلبس التعسفيو 

منع اي تعسف يف استعمال السلطة او جتاوز الصالحيات مما  ااحلقوق جمسدة يف قواعد تشريعية و تنظيمية اهلدف منه

 يعترب انتهاكا حلقوق و حريات املتهم .

 ضها للخطر او على االقل عدم تعريلحريات للحقوق و لالقانون اجلنائي من القوانني املنظمة  هلذا يعتربو 

فقواعد قانون االجراءات اجلزائية هي تلك القواعد اليت حتاول التوفيق بني مصلحتني متعارضتني مها مصلحة الدولة اليت 

 قتضاء الدولة حلقها يف العقاب هتدف اىل محاية املصلحة العامة و ذلك عن طريق الوصول اىل احلقيقة ، بغرض ا

ه الفردية و متكينه من الدفاع عن براءته ، و تغليب اي مصلحتني حيدث خلال و حريات همصلحة الفرد يف ضمان حقوقو 

املشرع اجلزائري عن البحث عن موازنة بني هاتني املصلحتني  مع و لذلك ما فتئ املشرعون على رأسهميف نظام اجملت

ملعلوم ان االجراءات اليت تعقب و من ا راد يف صورة االجراءات اجلزائيةبوضع قواعد من شاهنا حتقيق ضمانات لألف

ارتكاب اجلرمية متر مبراحل خمتلفة خالل املدة املمتدة بني حلظة ارتكاهبا اىل غاية صدور حكم قضائي بات جتمعها ما 

 يسمى باملتابعة اجلزائية . 

ا حتقيق مجلة و لذلك فقد خص تقنني االجراءات اجلزائية تلك املتابعة مبراحلها املختلفة بقواعد تشريعية من شاهن

 ة باملوضوعات املتعلقة باحلقوق لصو لذلك فإننا جند قانون االجراءات اجلزائية شديد المن الضمانات للمتهم،

 . احلريات الفردية و 
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 خيتلف من مرحلة اىل اخرى  املتهمالوصف الذي يطلق على الشخص  و من خالل تلك القواعد يالحـــظ ان

طلق عليه مصطلح املشتبه فيه ، و خالل التحقيق املتهم ، اما بعد صدور احلكم فقبل حتريك الدعوى العمومية ي

ق عدم اخللط يف هذه املصطلحات ألهنا مسالة تتعلق باحلقو و   فال بد من مراعاة هذا االختالف ،حمكوما عليه فيصبح 

 هي بطبيعة احلال ختتلف من شخص ألخر . و  و الضمانات املكفولة لكل واحد 

الضمانات هي التعبري و  ضح اذا علمنا بأن هذه احلقوق اسة موضوع حقوق املتهم تربز بشكل واإن امهية در 

فالرغبة يف التزام  ،يف عملها القضائياالجهزة القضائية و شبه القضائية  الذي جيب أن ختضع لهاحلي عن قوة القانون 

يدهم و بديال سليما  لألفراد لتكون سالحا يف االجهزة القضائية حدود القانون ترتمجها الضمانات القانونية املقررة

قع من طرف تلك االجهزة عن طريق ما يقرره القانون من بطالن لإلجراءات و ما خيوله من سبل جملاهبة االخطاء اليت ت

الضمانات يف توفري املناخ ام تلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــللطعن يف احكام القضاء ، فالبحث يف محاية حقوق املتهم يعرفنا مبدى اسه

املالئم للمتهم لبيان موقفه من تلك التهمة ، فضال عن دور تلك احلقوق و الضمانات يف تسهيل مهمة الكشف عن 

 احلقيقة مع احرتام حرية االنسان و صون كرامته . 

قوق االنسان ، تلك رواء اختيارنا هلذا املوضوع ، هو اعتباره من املوضوعات ذات الصلة الوثيقة حب منالدافع ف

احلقوق اليت دأبت البشرية على حتقيقها و صيانتها و ذلك من خالل االعالنات و املواثيق الدولية و باإلضافة اىل 

التشريعات احلديثة اليت ال تزال تسعى اىل محاية افضل هلذه احلقوق ، خاصة اذا كان الفرد متهما ، هنا تزيد احلاجة اىل 

من اجل حتقيق هذه احلماية  يسعىو قوانينه الداخلية ال يزال  عرب دساتريه املختلفةع اجلزائري و ثر ، فاملشر كاحلماية ا 

اجلزائية حلقوق املتهم ، فال ميكن يف اي حال من اقامة العدل على حساب املتهم، فهو يبقى اوال و آخرا انسان ال بد 

 ستور او قانون االجراءات اجلزائية . من محاية حقوقه و توفري له مجيع الضمانات اليت نص عليها الد
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الضمانات و  معرفة احلقوق و  وع هو املنهج الوصفي و ذلك لوصفهذا املوض اعتمدته يفو منهج الدراسة الذي 

اليت جاء هبا املشرع اجلزائري لفائدة املتهم ، و ذلك مل مينعنا من اللجوء اىل املنهج التحليلي النقدي يف بعض املواقف 

بالفعل فقد قام املشرع و  ،رأي اخلاص ملا رأيناه من نقص و خلل يف االجراءات اجلزائية الذي جيب تعديلهالشخصية و 

الذي جاء  2015جويلية 23املؤرخ يف  02_15اجلزائري بتعديل قانون االجراءات اجلزائية وذلك مبوجب األمر رقم 

املثول الفوري للمتهم أمام جهة احلكم باإلضافة ت بضمانات عديدة لصاحل املتهم نذكر منها على سبيل املثال إجراءا

 . اىل تعزيز حق الدفاع خالل مجيع مراحل الدعوى اجلزائية

املرأة أو املتهم ذكر  اىلالتطرق  دون املتهم البالغدراسة محاية حقوق  تموضوع هذه األطروحة مت أما يف 

 يتمتع هبا املتهم بصفة عامة بغض النظر انات اليتألننا من خالل هذه األطروحة نريد دراسة احلقوق والضم ،احلدث

 ألن كال منهما يتمتع بضمانات خاصة خيتلف هبا عن األخر. ا كان هذا املتهم حدثا أو امرأة،عن ما اذ

بناءا على ما تقدم تطرح العديد من التساؤالت و االشكاالت اليت ميكن رصدها او جتسيدها يف صورة  و 

ما مدى فاعلية الضمانات و احلقوق اليت اقرها  مفادهااليت و يا تتقيد به موضوع اطروحتنا ساشكالية تكون حمورا رئي

 املشرع اجلزائري للمتهم خالل املتابعة اجلزائية ؟

و بناءا على ما سنجتهد  بكل ما اوتينا من معلومات ، و ما تيسر لنا من مراجع ، و ما امكننا الظفر به من 

متكامل هلذه االشكالية ، و تأسيس على ما تقدم ارتأيت  تقسيم خطة موضوع  نصائح و توجيهات لبناء جواب

ث االطروحة اىل فصل متهيدي مت التطرق فيه اىل االحكام املتعلقة حبقوق املتهم ، الذي ينقسم اىل مبحثني ، ففي املبح

ية و املواثيق الدولية ، اما الباب اما املبحث الثاين حقوق املتهم يف الشريعة االسالم االول متت دراسة مفهوم املتهم 

االول فتم تناول االساس القانوين حلماية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق الذي حيتوي فصلني، ففي الفصل االول مت 

 ماجراءات التحقيق اما الفصل الثاين فتمت االشارة اىل محاية حقوق املتهم اما أثناءالتطرق اىل محاية حقوق املتهم 
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التحقيق اما الباب الثاين فتمت دراسة ضمانات املتهم اثناء و بعد مرحلة احملاكمة الذي يضم بدوره  ائلوسجهات و 

تناول حقوق املتهم  حقوق املتهم يف مرحلة احملاكمة اما الفصل الثاين فتم ىلفصلني ، ففي الفصل االول مت التطرق ا

 صدور احلكم ، و يف االخري خامتة . و  بعد احملاكمة 


